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Portanto, convoco a todos os integrantes do Conselho 
Federal de Contabilidade, para que, juntos, possamos colo-
car em prática o nosso PLS cumprindo com o nosso com-
promisso global de plantarmos sustentabilidade para colher-
mos consciência social, ecológica e qualidade de vida. 

Quero começar as minhas palavras com uma notícia 
muito importante. O Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), a partir deste ano, faz parte das organizações 
membro do Pacto Global, a maior iniciativa de cidadania 
corporativa do mundo, coordenada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). 

Mais do que nunca, passamos a apoiar os princípios do 
Pacto nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio am-
biente e anticorrupção, assim como o cumprimento da 
agenda global de sustentabilidade. A entidade possui mi-
lhares de participantes empresariais e outras partes inte-
ressadas da sociedade civil, trabalhista e governamental 
localizadas em 160 países. 

Nós solicitamos a adesão à iniciativa em dezembro de 
2020, por meio de uma Carta Compromisso enviada ao 
secretário-geral da ONU, António Guterres. No docu-
mento, informamos do nosso comprometimento com 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
com destaque, inclusive, para o Plano de Logística 
Sustentável (PLS).
 
E, portanto, sermos integrantes do Pacto Global nos 
torna ainda mais responsáveis pelo futuro sustentá-
vel de nossa instituição. Mas o que entendemos sobre 
sustentabilidade?

As grandes transformações mundiais alteraram o curso 
de diversos conceitos. Entre eles, podemos destacar a 
sustentabilidade que, até a década de 90, era vinculada 
basicamente à esfera ambiental. 

Com o desenvolvimento e o avanço da ciência e tec-
nologia, descobrimos que a sustentabilidade vai além.  
O norte-americano John Elkington trouxe para o de-
bate novos aspectos sobre o que chamou de tripé da 

sustentabilidade, o “Triple Bottom Line” (expressão em 
inglês).  A ideia abarca a lógica de que ela nada mais é 
que a interação holística entre as pessoas, o planeta e o 
lucro (People, Planet, Profit, em inglês). 

Dessa forma, passamos a compreender que o desen-
volvimento sustentável é aquele capaz de suprir as ne-
cessidades atuais, garantindo, ainda, o atendimento das 
futuras demandas sem o esgotamento e exploração de-
masiada dos recursos sociais, ambientais e econômicos. 

Mas, na prática, do que estamos falando? Da consciên-
cia e responsabilidade corporativa sobre os nossos 
hábitos enquanto cidadãos e colaboradores que tra-
balham e convivem em uma mesma instituição. A re-
dução do consumo de papel, energia elétrica, o geren-
ciamento de resíduos sólidos; ou o fomento às ações 
que respeitem a diversidade no ambiente de trabalho, 
as ações de segurança sanitária; ou até mesmo o in-
centivo às campanhas solidárias. Todas essas medidas 
estão integradas para o mesmo objetivo: o desenvolvi-
mento sustentável.

E o Conselho Federal de Contabilidade, desde 2019, tem 
trabalhado com seriedade e primazia o tema da susten-
tabilidade.  Acreditamos que as práticas ambientais, so-
ciais e de governança de uma organização (ESG, sigla em 
inglês) são fundamentais para o crescimento próspero 
de uma instituição. E o Plano de Logística Sustentável 
2022/2023 ratifica a nossa missão. 

É cada vez mais importante que tenhamos consciência 
de que somos parte integrante do mundo e não consu-
midores dele. Os recursos naturais são finitos e nós de-
pendemos destes para a sobrevivência humana, para a 
conservação da diversidade biológica e para o próprio 
crescimento econômico. 

Palavra do Presidente

Aécio Prado Dantas Júnior
Presidente do CFC
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Os impactos da pandemia fomentaram, ainda mais, a necessidade do consumo consciente 
e da responsabilidade coletiva. Além disso, descobrimos que o conceito de sustentabilidade 
é muito mais abrangente do que se imaginava. É preciso reestabelecer valores humanos, 
como ética e respeito, buscar solidariedade e empatia com o próximo e ter mais responsa-
bilidade com nossas riquezas naturais finitas e os recursos financeiros. O PLS 2022/2023 é 
mais que um Plano de Logística Sustentável, é um convite à transformação de hábitos para 
o equilíbrio socioambiental. 

Organizações públicas e privadas se preocupam cada vez mais em atuar buscando um 
desempenho adequado e condizente com as expectativas da coletividade, de forma a con-
trolar o impacto de suas atividades e de seus produtos e serviços no meio ambiente, na 
economia e na sociedade.

Para desenvolver ações sustentáveis no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
e atender aos normativos legais que regem o tema na administração pública, instituiu-
-se, em 20 de junho de 2018, por meio da Portaria CFC n.º 270 e alterações posteriores, a 
Comissão Permanente de Sustentabilidade e Inovação (CPSI), com a finalidade de elaborar 
e implantar práticas de sustentabilidade, ratificando e normatizando as diferentes ações já 
desenvolvidas e criando o Plano de Logística Sustentável (PLS) do CFC.

O PLS é uma ferramenta de planejamento que visa à promoção, eficiência e racionalização 
do gasto público, redução dos impactos socioambientais negativos e sensibilização do corpo 
funcional por meio da educação ambiental, considerando uma visão integrada das práticas 
e dos processos organizacionais.

Etapas para a elaboração do 
Plano de Logística Sustentável

Instituição da 
COMISSÃO 
GESTORA

01
Realização do 
DIAGNÓSTICO da 
organização

02
Construção dos 
PLANOS DE 
AÇÃO/MATRIZ DE 
REFERÊNCIA

03
APROVAÇÃO E 
PUBLICAÇÃO do 
Plano de Logística 
Sustentável

04
EXECUÇÃO dos 
Planos de Ação

05
MONITORAMENTO 
dos Planos de 
Ação e elaboração 
RELATÓRIO

06
REVISÃO do PLS 
e Publicação da 
nova versão

07

O primeiro PLS – CFC foi instituído por meio da Resolução CFC n.º 1.559/2019 com 
vistas a estabelecer diretrizes e a promover iniciativas estratégicas para fomen-
tar a prática de sustentabilidade e de racionalização dos gastos institucionais e dos 
processos administrativos, em função do seu impacto ambiental, social e econômico.

Para elaborar o PLS 2019, o CFC observou a legislação em vigor (Art. 16 do Decreto n.º 7.746, de 5 
de junho de 2012, que regulamentou o Art. 3º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, referente 
à elaboração de Plano de Gestão de Logística Sustentável), seguindo as regras estabelecidas na 
Instrução Normativa n.º 10, de 12 de novembro de 2012, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), adotando 
as etapas descritas no quadro abaixo:

O Relatório de Análise de Desempenho do PLS – CFC 2019 foi concluído e posteriormente 
aprovado na 1.069ª Reunião Plenária do Conselho Federal de Contabilidade, realizada em 
26 de novembro de 2020, por meio da Deliberação CFC n.º 120/2020, resultando na revisão 
das atividades realizadas para amparar as novas propostas para o PLS – CFC 2020/2021. 

A comissão avaliou o monitoramento e os resultados das ações do PLS – CFC 2019 e propôs 
a manutenção, a alteração e a inclusão de novas atividades para o biênio 2022/2023, que 
serão apresentadas a seguir.

Apresentação da Comissão
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Diretrizes 

Segundo o Art. 4º, do Decreto n.º 7.746/2012, 
que estabelece critérios para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável, são 
diretrizes de sustentabilidade, entre outras: 

Objetivos 

Geral 
Promover o uso racional de recursos na-
turais na administração do CFC, mediante 
a implementação de práticas que tenham 
como princípio o desenvolvimento susten-
tável na execução das atividades institucio-
nais e definição de ações, metas, prazos e 
mecanismos de monitoramento.

Específicos 
• Revisar e aprimorar os processos de com-

pras e de contratações, com vistas à ado-
ção de especificações para a aquisição de 
bens, serviços e projetos que contenham 
critérios de sustentabilidade; 

• Estabelecer parcerias visando à recicla-
gem de resíduos ou à destinação am-
bientalmente correta; 

• Promover e melhorar a qualidade de 
vida dos empregados e colaboradores 
do CFC no ambiente do trabalho; 

• Promover a cultura da sustentabilidade 
e da educação ambiental e sua incorpo-
ração às atividades cotidianas desenvol-
vidas no CFC; e 

• Gerir eficientemente materiais, ener-
gia elétrica, água e esgoto, resíduos e 
transporte.

• menor impacto sobre recursos 
naturais como flora, fauna, ar, solo e 
água; 

• preferência por materiais, tecnologias 
e matérias-primas de origem local; 

• maior eficiência na utilização de 
recursos naturais como água e 
energia; 

• maior geração de empregos, 
preferencialmente com mão de obra 
local; 

• maior vida útil e menor custo de 
manutenção do bem e da obra;

• uso de inovações que reduzam a 
pressão sobre recursos naturais;  
e 

• origem ambientalmente regular dos 
recursos naturais utilizados nos bens, 
serviços e obras. 

Diretrizes de
sustentabilidade

Público Geral 

O público do PLS abrange todo o CFC e seus usuários internos e externos. 

Justificativa 

Alinhar o PLS à visão do Sistema CFC/CRCs, estabelecida no Planejamento Estratégico, 
por meio da Resolução CFC n.º 1.543, de 16 de agosto de 2018, que aprova o Planejamento 
Estratégico do Sistema CFC/CRCs para 2018/2027 e aos objetivos estratégicos n.os 7 
(Garantir sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema CFC/CRCs), 13 (Atrair e 
reter talentos) e 15 (Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessida-
des do Sistema CFC/CRCs). 

Missão 
Inovar para o desenvolvimento da profissão contábil e zelar pela ética e qualidade na 
prestação dos serviços, atuando com transparência na proteção do interesse público. 

Visão
Ser reconhecido como uma entidade profissional partícipe no desenvolvimento susten-
tável do país e que contribui para o pleno exercício da profissão contábil no interesse 
público.

Valores 
Ética, Excelência, Confiabilidade e Transparência.

Responsabilidade 

A Comissão Permanente de Sustentabilidade e Inovação (CPSI) fica responsável pela ela-
boração, monitoramento, avaliação e revisão do PLS.

O Plano de Logística Sustentável do CFC
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Metodologia 

De elaboração 

O PLS foi elaborado em conformidade com o Decreto n.º 7.746/2012 e a Instrução Normativa 
(IN) n.º 10/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Para a elaboração 
e implantação do PLS, está prevista a utilização de recursos financeiros, humanos, instru-
mentais, entre outros. 

Nesta segunda edição, os planos de ação foram divididos em 7 eixos temáticos e agrupa-
dos de acordo com os temas propostos pela Agenda Ambiental na Administração Pública 
(A3P), programa do Ministério do Meio Ambiente (MMA) cujo objetivo é estimular os órgãos 
públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade e alinhados aos Objetivos e 
Metas do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Para a construção dos planos de ação pelas áreas técnicas, foi utilizado formulário padroni-
zado, que denominamos matriz de referência. O conjunto das matrizes, contendo os planos 
de ação, busca oferecer uma proposta de mapa de gestão sustentável para a administração 
do Conselho Federal de Contabilidade. 

Para cada objetivo proposto foi indicada uma área técnica responsável pelo cálculo do indi-
cador e as diversas áreas técnicas envolvidas na realização das ações propostas.

De implantação 

As responsabilidades de implantação do PLS serão estabelecidas para cada uma 
das práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços. 

O Art. 9º da IN MPOG/SLTI n.º 10/2012 dispõe que, para cada tema de sustentabilidade e ra-
cionalização do uso de materiais e serviços abordado pelo PLS, devem ser criados Planos 
de Ação com os seguintes tópicos: 

I. objetivo do Plano de Ação; 
II. detalhamento de implementação das ações;
III. unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e respectivos 

responsáveis; 
IV. metas a serem alcançadas para cada ação; e
V. cronograma de implantação das ações. 

De avaliação 

Os resultados alcançados para cada uma das ações de sustentabilidade e racionalização de 
gastos e processos são avaliados pela comissão gestora do PLS. 

Os resultados alcançados a partir da implantação das ações definidas no PLS devem ser pu-
blicados no site do CFC, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos 
indicadores. 

Ao final de cada ano, deve ser elaborado relatório de acompanhamento do PLS de forma a 
evidenciar o desempenho do Conselho, contendo: 

I. consolidação dos resultados alcançados; e 
II. identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano 

subsequente.

7 eixos temáticos
divididos e agrupados de acordo com os 

temas propostos pela A3P
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O Departamento de Assuntos Econômicos e 
Sociais da Organização das Nações Unidas 
(ONU) publicou, no dia 17 de junho de 2019, 
as novas projeções populacionais para todos 
os países, para as regiões e para o total mun-
dial. A população mundial para 2019 foi esti-
mada em 7,70 bilhões, devendo chegar a 7,79 
bilhões em 2020 e a 8 bilhões de habitantes 
em 2023. 

Ainda segundo as DNUPC, a “responsabili-
dade pelo consumo sustentável é comparti-
lhada por todos os membros e organizações 
da sociedade, com consumidores informa-
dos, Estados Membros, empresas, organiza-
ções trabalhistas e organizações ambientais 
(...)” e que os “Estados Membros devem pro-
mover o desenvolvimento e a implementa-
ção de políticas para o consumo sustentável 
(...)” (ONU, 2015, p. 11-12).

O Conselho Federal de Contabilidade, obje-
tivando compatibilizar o desenvolvimento 
socioeconômico com a preservação da qua-
lidade do meio ambiente, do equilíbrio eco-
lógico e da racionalização do uso do solo, do 
subsolo, da água e do ar, tal como previsto 
na Política Nacional do Meio Ambiente, ins-
tituída pela Lei n.º 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, implantará, por meio deste Plano 
de Logística Sustentável, diferentes ações 
visando à proteção do meio ambiente me-
diante a redução de material de consumo, 
a exigência de certificação florestal nos pro-
cessos de aquisição de papel, campanhas de 
educação ambiental do corpo funcional, etc.

Você sabia?

A superexploração e a constante expansão da 
agricultura são impulsionadas pelo consumo 
humano descontrolado. 

Nos últimos 50 anos, nossa Pegada Ecológica 
– um indicador de nosso consumo de recursos 
naturais – aumentou cerca de 190%. A criação 
de um sistema mais sustentável exigirá grandes 
transformações nas atividades de produção, 
abastecimento e consumo. 
(WWFBRASIL, 2018, p. 11)

População mundial estimada

2019 
7,70 bilhões

2020
7,79 bilhões

2023
8 bilhões

MATERIAL DE CONSUMO

A explosão da população humana e o cres-
cimento econômico geraram uma pressão 
sem precedentes no aumento da demanda 
por energia, solo e água. Essa demanda 
crescente e a necessidade de produzir ri-
queza e promover o crescimento econô-
mico se sobrepõem aos cuidados com a 
sustentabilidade dos recursos naturais.

Preocupada com os interesses e as ne-
cessidades dos consumidores, o desen-
volvimento e o desequilíbrio econômico e 
a sustentabilidade dos recursos naturais, 
a ONU publicou, em 2015, por meio da 
Resolução A/RES/39/248, a versão atuali-
zada das Diretrizes das Nações Unidas de 
Proteção ao Consumidor (DNUPC). Nesse 
documento, entre outros objetivos e di-
retrizes, consta a promoção do consumo 
sustentável.

Redução do consumo e da aquisição de copos descartáveis

Objetivo
Reduzir o impacto ambiental causado 
pelo consumo de copos descartáveis.

Meta
Consumo anual de copos descartáveis de 200ml 
inferior à 50% da média de consumo dos anos de 
2017 e 2018.

Prazo
Até dez./2023

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Realizar campanhas de sensibilização para conscientizar os empregados e 
colaboradores a reduzirem o consumo de copos descartáveis, substituindo-
os pelo uso de canecas ou garrafas do tipo squeeze.

mar./2022 
mar./2023

Anual CCOM 

Reduzir a aquisição de copos descartáveis em relação à última contratação. 
Até 

dez./2023
Anual Colog

Monitorar o consumo mensal e anual. 
Até 

dez./2023
Mensal 
e Anual

Colog

Disponibilizar na intranet monitoramento do consumo mensal e anual.
Até 

dez./2023
Mensal e 

Anual
Colog

Realizar licitação para aquisição de canecas ou garrafas do tipo squeeze 
para novos conselheiros, empregados e colaboradores do CFC.

Até 
dez./2022

Anual Colog

In
di

ca
do

r Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Consumo de copos de  
200ml descartáveis

Consumo anual = Média (2017-2018) - 50%.

Consumo anual < 83.725 copos
Anual Todas as unidades

Resultado de sustentabilidade esperado
Redução do consumo e aquisição de copos descartáveis, eficiência do gasto público, consumo consciente, diminuição 
dos impactos ambientais negativos.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, da redução, 
da reciclagem e do reuso.

2017 - 2018
consumo de 167.450 

copos em média

Quantidade de copos consumidas

2021
75.000

2020
80.000

2019
152.300

2018
136.700

2017
198.200
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Redução do consumo de papel

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Realizar campanhas de sensibilização para conscientizar os empregados 
e colaboradores a reduzirem o consumo de impressões, imprimindo 
somente o necessário.

mar./2022 
mar./2023

Anual CCOM

Monitorar a média de consumo mensal e anual.
Até 

dez./2023
Mensal e 

anual
Colog

Disponibilizar na intranet monitoramento do consumo mensal e anual.
Até 

dez./2023
Semestral Colog

In
di

ca
do

r Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Consumo de papel A4 branco 
(branqueado).

Consumo anual = Média (2017-2018) - 50%.

Consumo anual < 714,5 resmas
Mensal e 

anual
Todas as 
unidades

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Meta do Objetivodo Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, da redução, 
da reciclagem e do reuso.

Gerenciamento e monitoramento de impressões

Resultado de sustentabilidade esperado
Redução do consumo e aquisição de papel, eficiência do gasto público, consumo consciente, diminuição dos impactos 
ambientais negativos.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, da redução, 
da reciclagem e do reuso.

2021 
318.214

2019 
559.307

2020 
142.327

Impressões preto e branco Impressões coloridas

2021 
57.360

2020 

31.443
2019 

99.631

Objetivo
Reduzir o impacto ambiental causado 
pelo consumo do papel.

Meta
Consumo anual de papel A4 inferior à 50% da média 
de consumo dos anos de 2017 e 2018.

Prazo
Até dez./2023

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Manter vigente um contrato de outsourcing de impressão. Até dez./2023 Anual CGTI

Elaborar e enviar à comissão de sustentabilidade, o relatório de 
impressão por área e total ao final de cada mês.

Até o dia 5 de 
cada mês.

Mensal CGTI

Relatar nas reuniões da VP Administrativa o quantitativo de 
impressões realizadas no período.

Até dez./2023 Mensal Coad/Colog

Elaborar companha de redução de impressão de documentos e 
estímulo à adoção do SEI.

Até dez./2023 Semestral CCOM

Mapear os processos das áreas e criação de tipos de processos, 
documentos e formulários no SEI das áreas mapeadas.

Até dez./2023 Semestral
Comissão 

Permanente 
do SEI

Disponibilizar na intranet no espaço da sustentabilidade o 
monitoramento do consumo mensal e anual de impressões.

Até dez./2023 Mensal Colog

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Monitoramento de impressão Consumo anual = ano (2019) - 10%. Anual Deinf

Objetivo
Monitorar o consumo de impressão.

Meta
Reduzir o número de impressões em relação ao ano 
de 2019 em até 10%.

Prazo
Até dez./2023

2017 - 2018
consumo de 1.429 
resmas em média

Quantidade de resmas consumidas

2021
613

2020
288

2019
1.024

2018
1.683

2017
1.175

Resultado de sustentabilidade esperado
Redução do consumo e aquisição de papel, eficiência do gasto público, consumo consciente, diminuição dos impactos 
ambientais negativos.
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A escassez de energia e o uso de energia 
limpa vêm assumindo um papel de relevân-
cia nas discussões no âmbito de países, co-
munidade científica, governos, corporações 
e organizações. A preocupação com a gra-
dativa substituição de fontes de energia não 
renováveis, que causam grandes impactos 
ao meio ambiente, por renováveis visa equi-
librar a produção e o uso da energia com o 
desenvolvimento sustentável.

Para se ter uma ideia, todas as fontes de 
energia e de eletricidade, direta ou indireta-
mente, requerem a água nos seus proces-
sos produtivos: a extração de matérias-pri-
mas, o arrefecimento de processos térmi-
cos, os processos de limpeza, o cultivo de 
plantações para os biocombustíveis e o for-
necimento de energia para as turbinas.

Nos processos de geração de energia elé-
trica, além da água são utilizados também 
combustíveis fósseis e nucleares. A utilização 
desses combustíveis nos processos produti-
vos de energia elétrica causa grande impacto 
e danos irreversíveis ao meio ambiente. 

Neste PLS, o Conselho objetiva realizar 
ações que visam à redução da energia con-
sumida e à eficiência nos processos relacio-
nados ao consumo de energia elétrica. 

Redução do consumo de energia elétrica

Resultado de sustentabilidade esperado
Redução do consumo de energia elétrica, eficiência do gasto público, consumo consciente, 
diminuição dos impactos ambientais negativos.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12.2 – Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.

2020 
27.671

2021 
32.206

2019 
34.489

Consumo de energia elétrica 
(ponta) em Kwh

2019 
646.874

2020 
462.845

2021 
540.836

Consumo de energia elétrica
(fora de ponta) em Kwh

ENERGIA ELÉTRICA

Você sabia?

O setor de energia é responsável por dois 
terços das emissões de gases de efeito estufa. 
(PNUMA, 2011, p.14).

Aquisição de equipamentos de informática 
com maior eficiência energética

Objetivo
Adquirir equipamentos de 
informática/eletrônicos com 
eficiência energética.

Meta
Adquirir dispositivos de 
informática /eletrônicos  
com selos “Energy Star” ou 
com outros “selos verdes”.

Prazo:  Até dez./2023

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Incluir nos Termos de 
Referência a opção pela 
aquisição de produtos que 
possuam selos “Energy 
Star” ou com outros “selos 
verdes” e certificações de 
sustentabilidade.

Até 
dez./2023

Anual CGTI

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

TI verde – 
aquisição de 
equipamentos 

N.º de TR de 
equipamentos 
de informática/
eletrônicos adquiridos 
que contenham selos 
“Energy Star” ou com 
outros “selos Verdes.

Anual CGTI

Resultado de sustentabilidade esperado
Redução do consumo de energia elétrica, eficiência do gasto 
público, consumo consciente, diminuição dos impactos ambientais 
negativos.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS)
12 - Assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis.

Meta do Objetivo  do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)
12.2 – Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso 
eficiente dos recursos naturais.

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Realizar campanhas de sensibilização para conscientizar os 
empregados e colaboradores a reduzirem o consumo de 
energia elétrica. 

Até 
dez./2023

Anual CCOM

Monitorar o consumo de energia elétrica.
Até 

dez./2023
Mensal e 

Anual
Colog

Divulgar o monitoramento do consumo de energia elétrica.
Até 

dez./2023
Semestral e 

Anual
Colog

Desligar os equipamentos de refrigeração de água potável ao 
final do expediente e sempre que não estiverem em uso.

Até 
dez./2023

Mensal Colog

Manter limpas as lâmpadas e as luminárias, de modo 
a garantir a reflexão máxima da luz e a obter maior 
aproveitamento da iluminação.

Até 
dez./2023

Semestral Colog

Manter os filtros e os dutos dos aparelhos de ar-
condicionado limpos.

Até 
dez./2023

Mensal Colog

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Atendimento ao Decreto 
n.º 10.779/2021

Consumo anual = Média 
(2018-2019) - 10%.

Mensal e 
Anual

Todas as 
unidades

Objetivo
Reduzir o impacto ambiental 
e financeiro causado pelo 
consumo de energia elétrica.

Meta
Reduzir o consumo de energia em percentual 
de 10% por cento em relação à média do con-
sumo do mesmo mês nos anos de 2018 e 2019.

Prazo
Até 
dez./2023
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A água é um dos recursos naturais fundamentais para as diferentes atividades humanas 
e para a manutenção da vida, ou seja, a “a água é um bem de todos”. E, como um bem de 
todos, é dever da sociedade, dos cidadãos, das empresas, das entidades e dos órgãos a 
cooperação mútua na preservação e conservação desse bem. 

Segundo dados do Relatório de Desenvolvimento Mundial da Água das Nações Unidas, de 
2020, o uso mundial de água aumentou seis vezes nos últimos cem anos e continua a crescer 
de forma constante, a uma taxa de cerca de 1% ao ano, em razão do aumento populacional, 
do desenvolvimento econômico e da mudança nos padrões de consumo. Um estudo concluiu 
que, no cenário atual, o mundo pode enfrentar um déficit hídrico global de 40% até 2030 (ONU, 
2020, p.2 apud 2030 WRG, 2009).

No Brasil, para assegurar a disponibilidade de água com a devida qualidade ao longo das ge-
rações, o uso racional e integrado dos recursos hídricos (incluindo transporte), a prevenção 
e a defesa contra eventos hídricos críticos, bem como incentivar a captação, preservação e 
aproveitamento de águas pluviais foi publicado em 1997 a Lei n.º 9.433, que instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos.

O Conselho Federal de Contabilidade visando à preservação, à conservação e a uma me-
lhor gestão de um bem tão precioso para a manutenção da vida das atuais e futuras gera-
ções, promove diferentes ações descritas neste PLS relacionadas ao consumo consciente 
da água, da racionalização e do gerenciamento de rejeitos produzidos.

Consumo de água mundial

No cenário atual pode sofrer 
um déficit hídrico global de  

40%  até  2030. 

Aumento de  6 vezes
Nos últimos  100 anos

1%
ao ano

ÁGUA E ESGOTO

Redução do consumo de água e da produção de esgoto

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Realizar campanhas de conscientização e sensibilização dos 
empregados e dos colaboradores para o não desperdício da água. 

Até dez./2023 Anual CCOM

Monitorar o consumo de água. Até dez./2023
Mensal e 

Anual
Colog

Divulgar o monitoramento do consumo de água. Até dez./2023
Semestral e 

Anual
Colog

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Consumo de água e esgoto. Consumo anual = Média (2017 -2018) - 10%.
Mensal e 

Anual
Todas as 
unidades

Resultado de sustentabilidade esperado
Redução do consumo de água e produção de esgoto, eficiência do gasto público, consumo consciente, diminuição dos 
impactos ambientais negativos.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS): 
6 - Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos.
12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, ... e deter a perda de 
biodiversidade

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS):
6.4 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar 
retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir 
substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água.
12.2 - Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.
15.1 - Até 2020, assegurar a conservação, a recuperação e o uso sustentável de ecossistemas terrestres e 
de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em 
conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais.

2017 - 2018
consumo de 3.116m3 

em média
2021 

2.554 m3
2020

2.055 m3
2019 

1.513 m3
2018 

3.074 m3
2017 

3.158 m3

Consumo de água

Objetivo
Reduzir o impacto ambiental causado 
pelo consumo de água.

Meta
Reduzir o consumo de água em percentual de 10% 
por cento em relação à média do consumo nos anos 
de 2017 e 2018.

Prazo
Até dez./2023
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A temática dos resíduos sólidos está cada vez 
mais presente no cenário mundial, bem como 
nos ambientes organizacionais, impulsionada 
principalmente após a publicação, no cenário 
internacional, do protocolo de Kyoto, da Agenda 
2030, dos ODS, do Acordo de Paris, entre ou-
tros e, no cenário nacional, da Lei n.º 11.445, de 
5 de janeiro de 2007, que estabeleceu as dire-
trizes nacionais para o saneamento básico e 
criou o Sistema Nacional de Informações em 
Saneamento Básico (Sinisa), da Lei n.º 12.305, 
de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e do Decreto n.º 
8.141, de 20 de novembro de 2013, que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico 
– PNSB.

A preocupação com a gestão de resíduos sóli-
dos deve ser estimulada e praticada nos am-
bientes corporativos e organizacionais. Isso 
porque, segundo o Panorama de Resíduos 
Sólidos no Brasil relativos aos anos de 2018-
2019, elaborado pela Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe), em 2018 foram gerados, 
no Brasil, aproximadamente 79 milhões de 
toneladas resíduos sólidos urbanos (RSU) 
e, deste montante, 40,5% foram despejados 
em locais inadequados por 3.001 municípios 
(ABRELPE, 2019, p.11).

O Conselho Federal de Contabilidade, em 
conformidade com as práticas de susten-
tabilidade, de desenvolvimento sustentá-
vel e atento aos normativos ambientais vi-
gentes, promove diferentes ações descritas 
neste PLS relacionadas à racionalização da 
produção e gestão de seus resíduos sólidos.

COLETA SELETIVA 

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio 
da prevenção, da redução da reciclagem e do reuso.

Segregação de resíduos sólidos

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Identificar as lixeiras para a separação dos 
resíduos sólidos.

Até 
dez./2022

Anual Colog

Separar os resíduos no CFC. 
Até 

dez./2023
Anual

Todas as 
unidades

Separar e encaminhar aos postos de 
coletas as lâmpadas e as baterias.

Até 
dez./2023

Anual Colog

Realizar licitação para destinação dos 
resíduos sólidos recicláveis. 

Até 
dez./2022

Anual
Colog, Coad 

e CCI

Realizar licitação para destinação 
dos resíduos sólidos orgânicos e 
indiferenciados.

Até 
dez./2023

Anual
Colog, Coad 

e CCI

In
di

ca
do

r Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Monitoramento da 
segregação de resíduos 
sólidos.

Relatório de monitoramento 
de produção de resíduos.

Semestral Colog

Resultado de sustentabilidade esperado
Melhorar a segregação e descarte de resíduos sólidos do CFC, eficiência do gasto 
público, consumo consciente, diminuição dos impactos ambientais negativos.

2020 1.520 kg

2021 4.140 kg

Resíduos sólidos orgânicos e indiferenciados

Objetivo
Segregar os resíduos 
sólidos.

Meta
Segregar os resíduos sólidos 
orgânicos, indiferenciados e 
recicláveis do CFC.

Prazo
Até 
dez./2023

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 
impactos.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio 
da prevenção, da redução, da reciclagem e do reuso.
12.8  - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham 
informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza.
13.3 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e 
institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta 
precoce à mudança do clima.

Objetivo
Capacitar os colaboradores 
nas atividades de 
gerenciamento de resíduos 
sólidos e/ou PLS.

Meta
Adquirir dispositivos de in-
formática /eletrônicos com selos 
“Energy Star” ou com outros 
“selos verdes”.

Prazo
Até 
dez./2023

Prazo
Até 
dez./2023

Objetivo
Divulgar os resultados das 
atividades de gerenciamento 
de resíduos sólidos

Meta
Divulgar os resultados das 
atividades de gerenciamento de 
resíduos sólidos.

Resultado de sustentabilidade esperado
Redução na produção de resíduos e melhor gerenciamento dos resíduos sólidos do 
CFC, eficiência do gasto público, consumo consciente, diminuição dos impactos 
ambientais negativos.

Gerenciamento de resíduos sólidos – 
Campanhas de sensibilização, 

comunicação e capacitação

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Realizar campanhas do PGRS (coleta 
seletiva, segregação de resíduos, 
reciclagem, etc.)

Até 
dez./2023

Anual CCOM

Divulgar o resultado do monitoramento dos 
resíduos sólidos orgânicos/indiferenciados 
e recicláveis do CFC.

Até 
dez./2023

Semestral
Colog e 
CCOM 

Capacitar novos empregados e 
colaboradores.

Até 
dez./2023

Semestral Coad

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Capacitação em 
atividades do PGRS e/
ou PLS.

Quantidade de empregados 
e colaboradores capacitados.

Anual Coad

Divulgação de 
resultados.

Planilha de monitoramento. Semestral Colog

Neste capítulo, são descritas as ações previstas, metas, prazos, respon-
sabilidades e indicadores para o atendimento do Art. 8º, inciso IV, da 
Instrução Normativa n.º 10/2012, relacionadas à coleta seletiva.
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Reutilização de resíduos sólidos

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Dar preferências às caixas-arquivo utilizadas ao solicitar e/ou enviar 
materiais.

Até 
dez./2023

Anual
Todas as 
unidades 

Monitorar o quantitativo de caixas-arquivo do Seged reutilizadas.
Até 

dez./2023
Anual Colog

Realizar campanha para reutilização das caixas-arquivo 
disponibilizadas pelo Seged.

Até 
dez./2023

Anual CCOM

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Reutilização de materiais. Relatório de reutilização de caixas-arquivo. Anual
Todas as 
unidades

Resultado de sustentabilidade esperado
Incentivar a reutilização de materiais no CFC, eficiência do gasto público, consumo consciente, diminuição dos 
impactos ambientais negativos.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, da redução,  
da reciclagem e do reuso.

Objetivo
Reutilização de materiais gerados nas 
dependências do CFC.

Meta
Reutilizar caixas de papelão geradas nas atividades 
do CFC.

Prazo
Até dez./2023

Monitoramento de resíduos sólidos

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Adquirir uma balança digital. Até dez./2022 Anual Colog

Adquirir uma trituradora para o Seged. Até dez./2022 Anual Colog

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Aquisição de equipamento para 
monitoramento de resíduos.

Aquisição do bem patrimonial. Anual Colog, Coad e CCI

Aquisição de equipamento para atendimento 
da legislação vigente de eliminação de 
documentos e de segurança da informação. 

Aquisição do bem patrimonial. Anual Colog, Coad e CCI

Resultado de sustentabilidade esperado
Monitorar as atividades de coleta, transporte e armazenamento de resíduos sólidos do CFC, eficiência do gasto 
público, consumo consciente, diminuição dos impactos ambientais negativos.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, da redução,  
da reciclagem e do reuso.

Objetivo
Adquirir uma balança digital para 
monitoramento dos resíduos sólidos 
produzidos no CFC.

Meta
Monitorar atividades de coleta, transporte e 
armazenamento de resíduos sólidos (reciclados e 
indiferenciados).

Prazo
Até dez./2023

Objetivo
Adquirir uma trituradora para 
fragmentação dos documentos do  
CFC destinados à reciclagem.

Meta
Destinar com segurança os documentos do CFC aptos 
à eliminação para a atividade de reciclagem.

Prazo:  
Até dez./2023

Ação nova prevista para o PLS 2022/2023. 
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O Laudo Técnico das Condições 
Ambientais do Trabalho (LTCAT) 
é emitido pelo engenheiro de se-
gurança, que leva em consideração 
todos os aspectos constantes do PPRA 
da empresa para fornecer subsídios para 
o preenchimento do PPP e atender às leis 
da Previdência Social. 

A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) 
é um documento essencial na avaliação 
(quantitativa e qualitativa) dos riscos ergo-
nômicos presentes em máquinas, equipa-
mentos, postos de trabalho e na execução 
da atividade profissional.

Assistência médica 
(plano de saúde)

A assistência médica contempla os ser-
viços de promoção da saúde e bem-estar 
dos beneficiários, incluindo a prevenção, o 
tratamento e a manutenção da qualidade 
de vida. A concessão deste benefício está 
previsto no Manual de Políticas de Gestão 
de Pessoas. 

Assistência 
odontológica 
(plano odontológico)

A assistência odontológica contempla os 
serviços de promoção da saúde bucal e 
bem-estar dos beneficiários, incluindo 
a prevenção, o tratamento e a manuten-
ção da qualidade de vida. A concessão 
deste benefício está previsto no Manual 
de Política de Gestão de Pessoas. 

A qualidade de vida no trabalho se constitui 
como uma medida moderna e politicamente 
correta e envolve um conjunto de ações ado-
tadas pela instituição para promover melho-
res condições no ambiente de trabalho (mo-
biliário, equipamento, instalações, clima, 
etc.) e o desempenho individual dos empre-
gados (massagem expressa e ginástica la-
boral), de modo a conciliar o bem-estar dos 
trabalhadores e a produtividade e, também, 
prevenir problemas de saúde ocupacional.

O CFC pretende continuar investindo em 
atividades de ginástica laboral, massagem 
expressa e palestras com temas voltados à 
prevenção, saúde e QVT, de forma a contri-
buir para uma melhor produtividade no de-
sempenho das funções, reduzir acidentes de 
trabalho, lesões por esforço repetitivo, ab-
senteísmo, sedentarismo, aliviar o estresse, 
melhorar a postura corporal e, consequen-
temente, assegurar a qualidade de vida no 
trabalho dos seus colaboradores.

Capacitação e  
Treinamento

A capacitação profissional envolve um con-
junto de eventos (palestras, cursos, trei-
namentos, workshops, etc.) de desenvol-
vimento profissional, visando preparar o 
corpo funcional para realizar as atividades 
com eficiência e autonomia, incluindo as 

questões relativas à ges-
tão socioambiental. 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) 

As capacitações e os treinamentos são de 
fundamental importância para a constru-
ção de uma cultura organizacional voltada 
para ações de sustentabilidade, promo-
vendo um melhor gerenciamento dos re-
cursos, por meio da orientação, informação 
e qualificação profissional, visando um me-
lhor desempenho das atividades implanta-
das e criando uma consciência cidadã da 
responsabilidade socioambiental de todos 
os agentes envolvidos no processo de im-
plantação das práticas de sustentabilidade.

Segurança e medicina  
do trabalho

Segurança e medicina do trabalho são um 
conjunto de práticas para a manutenção do 
ambiente de trabalho e atividades ocupa-
cionais, garantindo a saúde e integridade 
dos empregados e colaboradores. Essas 
práticas são obrigatórias e estão previstas 
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
nas normas do Ministério do Trabalho (MTb) 
e nas legislações pertinentes.

As Normas Regulamentadoras (NR) n.º 5, 
n.º 7, n.º 9 e n.º 17 do Ministério do Trabalho 
e Emprego estabelecem a indispensabi-
lidade da elaboração anual e implanta-
ção por parte de todos os empregadores 
e instituições que admitam trabalhado-
res como empregados, respectivamente, 
da Comissão lnterna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa), do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
e do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA).

O PCMSO é elaborado por médico do traba-
lho e obriga a realização de exames médi-
cos admissionais e demissionais, de mu-
dança de função e de retorno ao trabalho e 
periódico. Tem por objetivo prevenir, moni-
torar e controlar possíveis danos à saúde e 
a integridade do empregado, além de de-
tectar riscos prévios, especialmente no 
que diz respeito às doenças relacionadas 
ao trabalho.

O PPRA tem por objetivo promover ações 
de preservação da saúde e da integridade 
dos trabalhadores, por meio de identifica-
ção, antecipação, avaliação e consequente 
controle da ocorrência de riscos ambien-
tais (físicos, químicos e biológicos) exis-
tentes ou que venham a existir no am-
biente de trabalho, levando em conside-
ração a proteção do meio ambiente e dos 
recursos naturais e a decorrente emissão 
de laudos. 

O CFC não possui obrigatoriedade legal de 
constituir uma Cipa. Entretanto, em cum-
primento à NR 5, são necessárias a desig-
nação e a capacitação de funcionário efe-
tivo e suplente. 

O Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP), regulamentado pela lnstrução 
Normativa n.º 77/2015, do INSS, é um docu-
mento histórico-laboral do trabalhador que 
reúne, entre outras informações, dados 
administrativos, registros ambientais e re-
sultados de monitoração biológica durante 
todo o período em que aquele exerceu 
suas atividades na respectiva empresa. 
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Pesquisa de clima  
organizacional

Com o objetivo de aferir o nível de satis-
fação dos colaboradores com relação à 
infraestrutura e às ações desenvolvidas 
pelo CFC em prol do corpo funcional, o 
Conselho aplica anualmente pesquisa para 
que os colaboradores possam responder, 
de forma voluntária e anônima, sobre as 
condições físicas e ambientais, relaciona-
mentos, satisfação funcional, ações sociais 
e comunicação interna.

O objetivo central da pesquisa de clima 
é avaliar se as ações desenvolvidas pelo 
CFC para o corpo funcional estão sendo 
satisfatórias ou prejudicam o ambiente de 
trabalho. Os resultados da pesquisa forne-
cem uma avaliação básica dos pontos for-
tes e fracos e dão subsídios para aprimo-
ramento de ações que contribuam para o 
bem-estar de todos.

Campanha solidária
A Campanha Solidária é uma 
iniciativa criada para apoiar 

instituições beneficentes que atuam, de 
forma voluntária, junto a grupos vulnerá-
veis da sociedade. O projeto tem por ob-
jetivo estimular a participação dos cola-
boradores do CFC em uma ação coletiva 
para arrecadação de roupas, calçados, 
brinquedos e materiais escolares em boas 
condições de uso, para serem doadas a 
essas instituições e, também, aos colegas 
de trabalhos que estejam passando por 
necessidades.

O CFC pretende realizar campanhas durante 
o ano, com o apoio dos colaboradores, para 
reforçar hábitos de solidariedade, bem 
como desenvolver a capacidade de ajudar 
o próximo.

Bazar Natalino
Com o objetivo de promover 
a integração entre os colabo-

radores e estimular a adoção de ações 
de sustentabilidade e econômicas, o CFC 
pretende continuar realizando o Bazar 
Natalino para oportunizar a venda e/ou 
troca de roupas, brinquedos e calçados 
que são vendidos a baixo custo e/ou doa-
dos pelos próprios colaboradores. O obje-
tivo maior é desenvolver o consumo cons-
ciente de reutilizar, reaproveitar e evitar o 
descarte no lixo desses itens e a conse-
quente degradação do meio ambiente.

Respeito à diversidade
A diversidade no ambiente de 

trabalho é fundamental para a aprendiza-
gem sobre o respeito, a tolerância e acei-
tação de nossa pluralidade social. Diversos 
resultados positivos são proporcionados em 
um ambiente de trabalho que preza pelo 
respeito à diversidade, como, por exemplo, 
otimização das atividades e de processos de 
trabalho, melhor interação entre as equipes 
e aumento da qualidade de vida.

O CFC tem buscado promover um ambiente 
de respeito à diversidade, com elaboração 
de campanhas institucionais, palestras 

sobre o tema, divulgação do código de con-
duta e disponibilização de cotas nos proces-
sos seletivos de contratação de pessoal. 

Realização de  
campanha de vacinação  
e prevenção de  
doenças epidemiológicas

Preocupado com a preservação da saúde 
dos seus colaboradores, anualmente o 
CFC realiza campanhas para tratar da im-
portância da vacinação, estimular a vacina-
ção entre os empregados e realizar estudos 
para viabilizar a contratação de empresas 
ou assinatura de convênios para aplicação 
de vacinas com preços mais acessíveis para 
prestar os serviços, a fim de facilitar a va-
cinação, que poderá ser realizada nas pró-
prias dependências do Conselho.

A importância da vacinação não está so-
mente na proteção individual, mas no fato 
de ela evitar a propagação em massa de 
doenças que podem levar à morte ou a se-
quelas graves, comprometendo a qualidade 
de vida e a saúde das pessoas vitimizadas. 

Prevenção à covid-19
Com a declaração de pande-
mia de Covid-19 emitida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e 
alinhado às orientações dos Governos fe-
deral e distrital, o CFC adotou protocolo 
de prevenção à doença com enfoque na 
preservação da saúde dos colaborado-
res de forma a reduzir os impactos na 

execução das atividades institu-
cionais. O protocolo contempla 
as seguintes situações: Promover 
campanhas de prevenção e orienta-
ção à saúde física, mental e ao bem-estar 
psicológico.

Promover campanhas de 
prevenção e orientação à 
saúde física, mental e ao 
bem-estar psicológico

A situação de pandemia vivenciada em todo 
o mundo é, para a maioria das pessoas, um 
momento único, nunca antes vivenciado. 
Afinal, além de provocar danos à saúde fí-
sica, a Covid-19 alterou as rotinas e as rela-
ções interpessoais, exigindo o afastamento 
social e, consequentemente, dificultando o 
contato com familiares e amigos.

O distanciamento, associado a tantas reco-
mendações de cuidado e prevenção, pode 
realçar as sensações de medo e incerteza, 
afetando o bem-estar psicológico dos indi-
víduos. Por esse motivo, é necessária a ins-
tituição de campanhas para tratar da saúde 
física e mental, visando reduzir picos de es-
tresse e crises de ansiedade.

https://perfilvacinas.com.br/services/vacinacao-qual-sua-importancia/
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Capacitação e treinamento Segurança e medicina do trabalho

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Capacitar os empregados e colaboradores sobre 
preceitos básicos de sustentabilidade (1 palestra anual, 
1 reunião de apresentação do PLS e 1 reunião para 
demonstração de resultados das ações do PLS).

Jul./2022 
Jul./2023

Anual Coad

Indicar, no mínimo, 1 curso/treinamento gratuito sobre 
sustentabilidade.

Nov./2022 Anual Coad

Incluir no PAT a previsão de treinamentos em 
sustentabilidade.

Jun. 2022 Anual Coad

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Participação dos empregados e 
dos colaboradores nos programas 
e/ou ações voltadas para a 
qualidade de vida no trabalho.

Quantificar os empregados  
e colaboradores que 
participaram de programas ou 
ações de qualidade de vida.

Anual
Todas as 

unidades e 
Coad

Cumprimento do plano de ação.
Cumprir 70% das ações 
previstas.

Anual
Todas as 

unidades e 
Coad

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Manter contrato de prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho. Mar./2022 Anual Coad

Realizar periodicamente os exames de saúde ocupacional. Jan./2022 a dez./2023 Anual Coad

Cumprir o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Jan./2022 a dez./2023 Anual Coad

Cumprir o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Jan./2022 a dez./2023 Anual Coad

Cumprir o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Jan./2022 a dez./2023 Anual Coad

Realizar palestras sobre medicina e segurança no trabalho. Jan./2022 a dez./2023 Anual Coad

Cumprir laudo de Análise Ergonômica do Trabalho (AET). Jan./2022 a dez./2023 Anual Coad

Cumprir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Jan./2022 a dez./2023 Anual Coad

Divulgar os programas e realizar campanhas de promoção de medicina e 
segurança do trabalho.

Jan./2022 a dez./2023 Anual Coad e CCOM

Aprovar o Plano de Prevenção, Combate a Incêndio e Abandono (PPCIA) do CFC no 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em conformidade com a Lei Distrital 
n.º 5.766, de 14 de dezembro de 2016.

Até dez./2023 Anual Colog

Realizar o treinamento preventivo e a implementação do PPCIA em conformidade 
com a Lei Distrital n.º 5.766, de 14 de dezembro de 2016.

Até dez./2023 Anual Coad e Colog

Realizar campanha de divulgação do PPCIA do CFC em conformidade com a Lei 
Distrital n.º 5.766, de 14 de dezembro de 2016.

Até dez./2023 Anual Colog e CCOM

Elaborar e distribuir o manual básico do PPCIA do CFC aos ocupantes da edificação 
em conformidade com a Lei Distrital n.º 5.766, de 14 de dezembro de 2016.

Até dez./2023 Anual Colog e CCOM

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Segurança e Medicina do Trabalho. Manter o contrato vigente. Anual Coad

Realização de campanhas. Campanhas realizadas. Anual Coad e CCOM

Atendimento dos normativos de Segurança e 
Medicina do Trabalho.

Aprovação e cumprimento de Planos e Programas 
de Segurança e Medicina do Trabalho. Anual Coad

Resultado de sustentabilidade esperado
Melhoria da qualidade de vida, do desenvolvimento pessoal e profissional dos empregados.

Resultado de sustentabilidade esperado
Melhoria no desempenho das atividades pessoais e profissionais dos empregados. Melhoria da qualidade de vida dos empregados

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos.
12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
4.4 -  Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham 
habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, 
trabalho decente e empreendedorismo.
12.8 -  Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante 
e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a 
natureza.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todos

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, 
incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários.
11.7 - Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para 
as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

Objetivo
Desenvolver processo integrado e sistemático de 
treinamento, desenvolvimento e aperfeiçoamento 
dos empregados do CFC, visando à melhoria no 
desempenho e na produtividade.

Meta
Cumprir 70% das ações 
previstas.

Prazo
Até 
dez./2023

Objetivo
Manter ambiente saudável e seguro para o desenvolvimento do 
trabalho do CFC por seus empregados e colaboradores.

Meta
Manter contrato de prestação de serviço 
de segurança e medicina do trabalho.

Prazo
Até 
dez./2023

Objetivo
Atender às exigências do Ministério do Trabalho (MTb), do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal (CBMDF) e demais legislações pertinentes.

Meta
Atender aos normativos de segu-
rança e medicina do trabalho.

Prazo
Até 
dez./2023
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Assistência médica (plano de saúde) Assistência odontológica (plano odontológico)

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Manter o contrato de assistência médica aos empregados e seus 
dependentes. 

Até mai./2022 Anual Coad

Acompanhar a qualidade e execução dos serviços prestados. Até dez./2022 Anual Coad

Acompanhar a manutenção e atualização da rede credenciada. Até dez./2022 Anual Coad

Realizar pesquisa sobre a qualidade dos serviços prestados.
jan./2022 a 
dez./2023

Semestral Coad

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Manter o contrato de assistência odontológica aos empregados e 
seus dependentes. 

Até mai./2022 Anual Coad

Acompanhar a qualidade e execução dos serviços prestados. Até dez./2022 Anual Coad

Acompanhar a manutenção e atualização da rede credenciada. Até dez./2022 Anual Coad

Realizar pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados.
jan./2022 a 
dez./2023

Anual Coad

Resultado de sustentabilidade esperado
Promoção da saúde dos empregados. Melhoria da qualidade de vida e profissional dos empregados. Resultado de sustentabilidade esperado

Promoção da saúde dos empregados. Melhoria da qualidade de vida e profissional dos empregados

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
3.8 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de 
saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade 
e a preços acessíveis para todos.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS): 
3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS):
3.8 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de 
saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade 
e a preços acessíveis para todos.

Objetivo
Promover a saúde e o bem-estar dos 
empregados e seus dependentes por meio da 
manutenção do benefício do plano de saúde.

Meta
• Manter o contrato de assistência médica vigente.

• Índice de satisfação de 70% com o contrato 
vigente.

Prazo
Até 
dez./2023

Objetivo
Promover a saúde e o bem-estar dos 
empregados e seus dependentes por meio 
da manutenção do benefício do plano 
odontológico.

Meta
• Manter o contrato de assistência odontológica 

vigente.

• Índice de satisfação de 70% com o contrato 
vigente.

Prazo
Até 
dez./2023

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Pesquisa de satisfação sobre os serviços 
executados.

Média do resultado apurado. Semestral
Todas as unidades 

e Coad

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Pesquisa de satisfação sobre os serviços 
executados.

Média do resultado apurado Anual
Todas as 

unidades e Coad
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Qualidade de vida no trabalho  Pesquisa de clima organizacional

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Contratar empresa especializada em atividades de promoção da 
qualidade de vida no trabalho (massagem expressa e ginástica laboral). 

Até dez./2023 Anual Coad

Realizar pesquisa de interesse de novas atividades a implantar.
jun./2022 e 

jun./23
Anual Coad

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Realizar pesquisa de clima organizacional com os empregados e 
colaboradores do CFC. 

out./2022 e 
out./2023

Anual Coad

Desenvolver indicadores de satisfação e bem-estar coletivo. Jan./2023 Anual Coad

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Pesquisa de satisfação sobre os 
serviços executados.

Realizar pesquisa de satisfação sobre os 
serviços executados.

Anual
Todas as 

unidades e Coad

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Pesquisa de clima organizacional. Média do resultado apurado. Anual
Todas as unidades 

e Coad

Resultado de sustentabilidade esperado
Promoção da saúde dos empregados. Melhoria da qualidade de vida e profissional dos empregados.

Resultado de sustentabilidade esperado
Melhoria no desempenho das atividades pessoais e profissionais dos empregados. Melhoria da qualidade de vida dos 
empregados.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e 
trabalho decente para todos

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
3.8 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de 
saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade 
e a preços acessíveis para todos.
8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos 
os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em 
empregos precários.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e 
trabalho decente para todos

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
8.5 - Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, 
inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor.
8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos 
os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em 
empregos precários.

Objetivo
Contratar empresa 
especializada em atividades 
de promoção da qualidade 
de vida no trabalho.

Meta
Promover o bem-estar dos empregados, por meio da prática 
de atividades de qualidade de vida no trabalho, visando à 
redução das doenças ocupacionais, absenteísmo e aumento 
da satisfação profissional.

Prazo  
Até dez./2023

Objetivo
Avaliar e aprimorar a execução das 
atividades e das ações da instituição.

Meta
Atingir 70% de satisfação dos quesitos da pesquisa 
de clima organizacional.

Prazo  
Até dez./2023
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Campanha solidária Bazar

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Realizar campanha solidária para doação de material escolar, 
agasalhos, alimentos e brinquedos.

 Out. e dez./2022 
e 2023  

Abr., out. e 
dez/2022 e 2023

Anual Coad e CCOM

Destinar os materiais arrecadados aos colaboradores carentes 
e/ou a instituições beneficentes.

Out. e dez./2022 
e 2023  

Jun., out. e 
dez/2022 e 2023

Anual Coad e CCOM

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Divulgar e estimular o bazar entre os empregados e colaboradores 
do CFC.

Até dez./2023 Anual Coad

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Campanha Solidária Realizar campanhas solidárias. Anual
Todas as 
unidades

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Bazar Realizar o bazar natalino dezembro
Todas as unidades 

e Coad

Resultado de sustentabilidade esperado
Melhoria no desempenho das atividades pessoais e profissionais dos empregados. Melhoria da qualidade de vida dos 
empregados.

Resultado de sustentabilidade esperado
Melhoria no desempenho das atividades pessoais e profissionais dos empregados. Melhoria da qualidade de vida dos 
empregados.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a 
exposição e vulnerabilidade desses a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e 
desastres econômicos, sociais e ambientais.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12.2 - Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.
12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, da redução, da 
reciclagem e do reuso.

Objetivo
Estimular práticas solidárias de doação de 
alimentos e roupas, com o objetivo de ajudar 
pessoas e instituições beneficentes a atenderem 
seus objetivos de auxílio ao próximo.

Meta
Realizar duas campanhas de arrec-
adação de roupas e alimentos entre os 
empregados e colaboradores do CFC

Prazo  
Até dez./2023

Objetivo
Promover ações de integração por meio do bazar 
entre os empregados e colaboradores do CFC.

Meta
Realizar um bazar por ano.

Prazo  
Até dez./2023
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Respeito ao ser humano - Diversidade, discriminação, 
assédio moral e sexual e combate à violência doméstica 

Objetivo
Promover um ambiente de respeito ao ser humano.

Meta
Elaborar campanhas. 

Prazo
Até dez./2023

In
di

ca
do

r Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Vacinação do corpo funcional.
Quantificar o total de  
empregados vacinados.

Anual Coad e CCOM

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Realizar palestras e campanhas de conscientização, importância e 
respeito ao ser humano

Até dez./2023 Anual Coad e CCOM

Resultado de sustentabilidade esperado
Melhoria no desempenho das atividades pessoais e profissionais dos empregados. Melhoria da qualidade de vida dos 
empregados.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte.
5.2 - Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, 
incluindo o tráfico e a exploração sexual e de outros tipos.
5.5 - Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em 
todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública.
10.2 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente 
de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.
16.1 - Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em todos 
os lugares.
16.2 - Aacabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças.
 global do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce à mudança do clima.

Realização de campanha de vacinação contra doenças pandêmicas

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Realizar contratação de empresa especializada para fornecimento 
e aplicação de doses de vacina TETRAVALENTE (QUADRIVALENTE) 
contra INFLUENZA (GRIPE) com a composição preconizada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), para uso no ano de 2022 e 2023 
(CEPAS 2022 e 2023), conforme especificações da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação em empregados e 
colaboradores do CFC.

Enquanto perdurar 
a pandemia.

Anual Coad

Realizar campanha de vacinação contra o vírus da covid-19, da 
influenza e demais doenças pandêmicas.

Enquanto perdurar 
a pandemia.

Anual Coad

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Vacinação do corpo funcional. Total de empregados vacinados. Anual
Todas as unidades 

organizacionais

Resultado de sustentabilidade esperado
Promoção da saúde dos empregados. Melhoria da qualidade de vida e profissional dos empregados.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e 
trabalho decente para todos.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
3.8 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de 
saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade 
e a preços acessíveis para todos.
8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos 
os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em 
empregos precários.

Objetivo
Estimular a vacinação contra vírus de doenças 
pandêmicas.

Meta
Monitorar a cobertura vacinal contra 
vírus de doenças pandêmicas.

Prazo  
Enquanto perdurar a 
pandemia.
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Prevenção à doenças pandêmicas

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Realizar contratação de empresa especializada para fornecimento 
e aplicação de doses de vacina TETRAVALENTE (QUADRIVALENTE) 
contra INFLUENZA (GRIPE) com a composição preconizada 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para uso no ano de 
2022 e 2023 (CEPAS 2022 e 2023), conforme especificações da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação em 
empregados e colaboradores do CFC.

Enquanto perdurar 
a pandemia.

Anual Coad

Realizar campanha de vacinação contra o vírus da covid-19, da 
influenza e demais doenças pandêmicas.

Enquanto perdurar 
a pandemia.

Anual Coad e CCOM

Realizar campanha de prevenção à covid-19, à influenza e demais 
doenças pandêmicas.

Enquanto perdurar 
a pandemia.

Mensal Coad e CCOM

Cumprir os protocolos de prevenção à covid-19, à influenza e 
demais doenças pandêmicas da OMS, do MS e do GDF.

Enquanto perdurar 
a necessidade de 
cumprimento dos 

protocolos da OMS, 
do Ministério da 
Saúde e do GDF.

Mensal Coad e CCOM

In
di

ca
do

r

Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Incidência de doenças pandêmicas nos 
empregados e colaboradores do CFC.

Quantidade de casos 
confirmados. 

Mensal
Todas as unidades 

organizacionais

Resultado de sustentabilidade esperado
Promoção da saúde dos empregados. Melhoria da qualidade de vida e profissional dos empregados.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e 
trabalho decente para todos.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
3.3 - Até 2030, acabar com as epidemias de Aids, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e 
combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis.
3.8 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de 
saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade 
e a preços acessíveis para todos.
8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos 
os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em 
empregos precários.

Objetivo
Monitorar a incidência de casos 
de covid-19, influenza e outras 
doenças pandêmicas nos 
empregados e colaboradores.

Meta
Elaborar relatório de incidência de 
casos de covid-19, de influenza e outras 
doenças pandêmicas entre os empre-
gados e colaboradores do CFC.

Prazo  
Enquanto perdurar a necessi-
dade de cumprimento dos pro-
tocolos da OMS, do Ministério da 
Saúde e do Governo no Distrito 
Federal (GDF).

Promover campanhas de prevenção e orientação à saúde física, 
mental e ao bem-estar psicológico 

Objetivo
Prevenção à saúde e ao autocuidado.

Meta
Realizar mensalmente campanha de prevenção à saúde.

Prazo
Até dez./2023

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Realizar palestras e oficinas de prevenção ao câncer de mama e de 
próstata, ao diabetes e à obesidade.

Out./2022 
e 2023 e 

Nov./2022 e 
2023

Anual CCOM e Coad 

Realizar campanhas de prevenção 
(Janeiro: Branco – Saúde mental; Fevereiro: Roxo – Lúpus, fibromialgia 
e mal de Alzheimer e Laranja – Leucemia; Março: Azul – Câncer colorretal; 
Abril: Verde – Segurança no trabalho e Azul – Autismo; Maio: Amarelo – 
Acidentes de trânsito e Vermelho – Hepatite; Junho:  Vermelho – Doador 
de sangue; Julho: Amarelo – Hepatites virais e câncer ósseo; Agosto: 
Dourado – Aleitamento materno; Setembro:  Verde – Doação de órgãos 
e câncer do intestino e Amarelo – Suicídio;  Outubro: Rosa – Câncer de 
mama; Novembro: Azul – Câncer de próstata e diabetes e Dourado – Câncer 
infanto-juvenil; Dezembro: Vermelho – Aids e Laranja – Câncer de pele. 

Primeira 
semana do 

mês.

Mensal e 
Anual

CCOM e Coad

In
di

ca
do

r Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Realização de campanhas. Realizar 12 (doze) campanhas ao ano. Mensal e Anual
Todas as unidades 

organizacionais

Resultado de sustentabilidade esperado
Melhoria da qualidade de vida, do desenvolvimento pessoal e profissional dos empregados.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
3.4 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, via prevenção 
e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar.
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Algumas das oportunidades mais signifi-
cativas para a implementação de medidas 
de defesa ao meio ambiente por parte dos 
órgãos públicos são aquelas realizadas na 
mudança e reestruturação dos seus proces-
sos de contratação, com a inserção de crité-
rios de sustentabilidade em seus editais li-
citatórios e na busca de produtos e serviços 
alternativos, que possibilitem a reciclagem 
e o reaproveitamento.

Com isso, a fim de disseminar a prática de 
compras públicas sustentáveis no âmbito 
do Conselho Federal de Contabilidade, pro-
pomos a adoção de manuais para cumpri-
mento de parâmetros mínimos de sustenta-
bilidade ambiental na fabricação ou comer-
cialização de produtos ou na prestação de 
serviços.

As compras públicas sustentáveis acompa-
nhadas de ações educativas, com o envol-
vimento dos funcionários do órgão, possi-
bilitarão o desenvolvimento das práticas e 
contribuirão para a promoção do desenvol-
vimento nacional sustentável, princípio esse 
da Lei de Licitações.

COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Campanhas de sensibilização, comunicação e 
capacitação em compras e contratações sustentáveis

Objetivo
Fornecer subsídios para que os empregados possam 
incluir com segurança critérios de sustentabilidade nas 
contratações do CFC.

Meta
Capacitar todos empregados e 
colaboradores.

Prazo
Até dez./2023

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Capacitar todos os empregados e colaboradores em compras e 
contratações sustentáveis. 

Até 
dez./2023

Semestral Coad 

Capacitar todos os empregados e colaboradores na nova Lei de Licitações e  
Contratos – Lei n.º 14.133/2021 e legislações correlatas.

Até 
dez./2023

Semestral Coad

Adotar o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis 4ª Edição de Agosto de 
2021 da Consultoria-Geral da União.

Até 
dez./2023

Anual
Todas as 
unidades

Realizar campanha para o uso do manual de compras e contratações 
sustentáveis utilizado no CFC e auxiliar na sua utilização.

Até 
dez./2023

Anual CCOM e Coad 

In
di

ca
do

r Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Capacitação de todos empregados  
em licitações e contratos.

Quantificar os empregados 
capacitados.

Anual
Todas as unidades 

organizacionais

Resultado de sustentabilidade esperado
Diminuição do impacto ambiental. Eficiência do gasto – redução de custos e insumos.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais.
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O CFC, atento às questões de sustentabili-
dade e às iniciativas que envolvem a me-
lhoria da qualidade de vida dos seus em-
pregados e colaboradores, tem incentivado 
a adoção de reuniões e eventos virtuais vi-
sando à redução do uso de combustíveis 
fósseis e custos com viagens a serviço bem 
como a otimização do uso do tempo gasto 
no deslocamento de pessoal. Além disso, 
o Conselho estuda a instalação de bicicle-
tários na garagem de sua sede para opor-
tunizar segurança aos adeptos do desloca-
mento ativo (ciclismo) e incentivar a reali-
zação de atividades físicas, objetivando a 
redução da emissão de gás carbônico e a 
melhora da saúde global de empregados e 
colaboradores.

DESLOCAMENTO DE PESSOAL

Planejar viagens a trabalho com antecedência, 
permitindo a compra de bilhetes aéreos com menores preços

Objetivo
Diminuir a aquisição de bilhetes aéreos emitidos 
fora do prazo de maior economicidade.

Meta
Monitorar a aquisição de bilhetes aéreos emiti-
dos fora do prazo de maior economicidade

Prazo
Até dez./2023

In
di

ca
do

r Nome Descrição Apuração Unidade 
Envolvida

Emissão de passagens
Quantificar o total de bilhetes aéreos 
emitidos dentro e fora do prazo de  
maior economicidade.

Mensal e Anual
Todas as unidades 

organizacionais

Ações Prazo Apuração Unidade 
responsável

Monitorar a aquisição de bilhetes aéreos emitidos dentro e fora do 
prazo de maior economicidade.

Até dez./2023
Mensal e 

anual
Coad

Divulgar a quantidade de bilhetes aéreos emitidos dentro e fora do prazo 
de maior economicidade na reunião de Câmara Administrativa do CFC.

Até dez./2023
Até 

dez./2023
Coad

Sugerir que as reuniões e os eventos do CFC aconteçam de terça a quinta-
feira, visando maior economicidade. 

Até dez./2023 Anual Coad

Incentivar o uso de ferramentas de reuniões on-line (videoconferência). Até dez./2023 Anual Todas as áreas

Resultado de sustentabilidade esperado
Eficiência do gasto público. Diminuição das emissões de carbono na atmosfera e dos impactos ambientais negativos.

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

Meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
11.6 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial 
atenção à qualidade do ar, à gestão de resíduos municipais e outros.
13.3 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre 
mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima.

clique aqui!

Para acessar o 
Inventário de bens 
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